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Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI(2020)0921_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 21 september 2020, 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 22 september 2020, 9.00 - 11.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1)
21 september 2020, 16.45 - 16.55 uur
Met deelname op afstand van de leden van AGRI, de Raad en de Commissie
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemming op afstand ***
Opening van de stemming op afstand
De stemming wordt om 16.55 uur geopend en om 19.15 uur gesloten
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand), stemmen met de applicatie iVote.
3.	Gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Rapporteur:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Bevoegd:

AGRI


Adviezen:

INTA
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring amendementen
4.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur voor advies:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Bevoegd:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Goedkeuring amendementen
5.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur voor advies:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Bevoegd:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Goedkeuring van begrotingsamendementen en proefprojecten
6.	Een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde ontbossing op wereldniveau
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Rapporteur voor advies:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Bevoegd:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
7.	Een nieuwe strategie voor Europese kmo's
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Rapporteur voor advies:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Bevoegd:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
8.	Een Europese gegevensstrategie
AGRI/9/03118

Rapporteur:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
*** Einde van de stemming op afstand ***
21 september 2020, 16.55 - 18.45 uur
9.	Gedachtewisseling over het herstelpakket en het herziene MFK
10.	Gedachtewisseling met Ruben Tascon, waarnemend directeur voor Audits en analyse inzake gezondheid en voedsel, DG SANTE
* * *
22 september 2020, 9.00 - 9.15 uur
11.	Mededelingen van de voorzitter
Opening van de stemming op afstand voor de eindstemming over het verslag en de adviezen in gewijzigde vorm
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen met behulp van de iVote-app
De stemming wordt om 9.15 uur geopend en om 11.30 uur gesloten
*** Stemming op afstand ***
12.	Gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Rapporteur:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Bevoegd:

AGRI


Adviezen:

INTA
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring ontwerpverslag
13.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur voor advies:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Bevoegd:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Goedkeuring ontwerpadvies
14.	Een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde ontbossing op wereldniveau
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Rapporteur voor advies:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Bevoegd:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
15.	Een nieuwe strategie voor Europese kmo's
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Rapporteur voor advies:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Bevoegd:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
16.	Een Europese gegevensstrategie
AGRI/9/03118

Rapporteur:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
*** Einde van de stemming op afstand ***
17.	Rondvraag
18.	Volgende vergaderingen
	12 oktober 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
* * *
22 september 2020, 9.15 - 11.00 uur  (met gesloten deuren)
19.	Coördinatorenvergadering
* * *

